
کانون حمایت از اسب قهرمانی کشور  زیبایی مسابقات دوره دومین نتایج

 اصیل ایرانی

 11 و   12کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی  زیبایی مسابقات دوره دومین

 برگزار اصفهان سوارکاری باشگاه در و اصفهان استان در 2931 مردادماه

 .  گردید

,  تبریز شهرهای از اسب رأس 112 از بیش میزبان کنندگان برگزار امسال   

,  زنجان,  میبد,  اردکان,  یزد,  دزفول,  شوشتر,  کرمان,  اهواز,  آبادان

 . بود اصفهان و البرز,  اردبیل,  کرمانشاه,  آباد خرم,  همدان

  

 59 مردادماه 12 پنجشنبه – مسابقات دوم روز نتایج

 : الف   ساله یک های مادیان

 ضیا یاالن:  اول مقام

 ترابی یاسمین:  دوم مقام

 ضیا یارصنم:  سوم مقام

 :  ب   ساله یک های مادیان

  حمامی یلدا:  اول مقام

 مریدی یاربانو:  دوم مقام

  ترابی یاردخت:  سوم مقام

 :    ساله دو های مادیان

  ضیا واحده:  اول مقام

  فدک ویراسب:  دوم مقام

 االشهبا ورده:  سوم مقام



 :    سال چهار های مادیان

  رخ نهال:  اول مقام

  زمانی ماه نسیم:  دوم مقام

  مهر نوشا:  سوم مقام

 :    سال شش تا چهار های مادیان

  ترابی رخ الله:  اول مقام

  ضیا لیال:  دوم مقام

  کی تاج لیره:  سوم مقام

 :    سال نه تا هفت مادیان

  فدک دخت کیان:  اول مقام

  ملک کژال:  دوم مقام

 مطلق کیسا:  سوم مقام

 :  الف ,  باال به سال ده های مادیان

  بیروت:  اول مقام

 شوش چلیپا:  دوم مقام

  منصوری دینا:  سوم مقام

 59 مردادماه 11 جمعه – مسابقات سوم روز نتایج

 :  الف  ,  ساله یک خالص های نریان

 ضیا یاربر:  اول مقام

 ملک یارا:  دوم مقام

  رفیعی یورش:  سوم مقام



 :  ب  ,  ساله یک خالص های نریان

 احسان یزدان:  اول مقام

 پارسیا یورام:  دوم مقام

 پارسیا یل:  سوم مقام

 :  الف  ,  سال دو خالص های نریان

  بامیان واالمقام:  اول مقام

 مهر والفجر:  دوم مقام

 :  ب   سال دو خالص های نریان

 ضیا وهاب:  اول مقام

  وصال:  دوم مقام

 سعد وارث:  سوم مقام

    سال سه خالص های نریان

  اردکان صدر نماد:  اول مقام

  رحیمی نیزه:  دوم مقام

 خان نجیب:  سوم مقام

  ,  سال شش تا چهار خالص های نریان

  گردان:  اول مقام

 خدوی مشکات:  دوم مقام

 النسوان ملک:  سوم مقام

       سال هشت تا هفت های نریان

  قانا:  اول مقام



 سزار فارس:  دوم مقام

 ایساتیس فرخ:  سوم مقام

   نریان های نه سال به باال  

 غروب  مقام اول :

 زحل آذربایجان  مقام دوم :

 درخشان مقام سوم :

 

 قهرمانی ها

 قهرمانی مادیانهای جوان

 طال : نهال رخ

 نقره : واحده ضیا

 برنز: یلدا حمامی

 قهرمانی مادیانهای بزرگسال

 کیاندخت فدکطال: 

 نقره: بیروت

 برنز: کجال ملک

 

 قهرمانی نریانهای جوان

 طال: نماد صدر اردکان

 نقره : نیزه رحیمی

 برنز: وهاب ضیا

 نریانهای بزرگسال

 طال : گردان بنوار



 نقره: فارس سزار

 برنز: قانا

 

 علی آقای با لطفا ، اصفهان کشور قهرمانی ایرانی خالص اسبهای مسابقه ، زیر دواب محترم مالکین

 تماس( هلند از غدایی های مکمل)  پاوو ازشرکت خود هدیه دریافت برای 23212222130.  ظلی

 :بفرمایید حاصل

 یکسال مادیان اصفهان از ترابی اصغر مالک ترابی یاسمین دوم مقام

 سال دو مادیانهای شرقی آذربایجان از ضیا محمد پور محمد مالک ضیا واحده اول مقام

 سال دو مادیان خوزستان از پور مسیح دکتر مالک الشهبا ورده سوم مقام

 سال 9 مادیان خوزستان از خلف وادی مالک  رخ نهال اول مقام

 سال 9 ن مادیا خوزستان از حمیدی سجاد مالک زمانی ماه نسیم دوم مقام

 سال 2 تا 1 مادیانهای گروه سال 1 مادیانان اصفهان از ترابی اصغر مالک ترابی رخ الله اول مقام

 سال 2 تا 1 مادیانهای گروه سال 1 مادیان  شرقی آذربایجان از تیزرو حسن مالک ضیا لیال دوم مقام

 سال 2 تا 1 مادیانهای گروه سال 1 مادیان اصفهان از مهرابی مرتضی مالک کی تاج لیره سوم مقام

 

 الف گروه یکسال نریانهای شرقی آذربایجان از ضیا محمد پور محمد مالک  ضیا یابر اول مقام

 ب گروه سال 2 نریانهای احسانی عبدالعلی دکتر مالک احسان یزدان  ل ا مقام

 ب گروه سال 2  نریانهای اصفهان از بامیان غالمحسین مالک پارسیا رتایو دوم مقام

 ب گروه سال 2 نریانهای اصفهان از بامیان غالمحسین مالک پارسیا یل سوم مقام

 سال 9 نریان اردکان از روستایی مالک اردکان صدر نماد اول مقام

 سال 9 نریان خوزستان از نیا رحیمی عبدالرحیم مالک رحیمی نیزه دوم مقام

 سال 9 نریان خوزستان از نادی علی محمد مالک خان نجیب سوم مقام

 سال 0 و 7 نریانهای گروه سال 0 نریان یزد از زاده شوهان مهدی مالک ایساتیس فرخ سوم مقام

 باال به سال 3 نریانهای گروه سال 3 یزد از زاده هاشم غرورنصرهللا اول مقام



 گروه سال 21 نریان ضیا محمد پور محمد مالک شرقی آذربایجان از آذربایجان زحل دوم مقام

 باال به سال 3 نریانهای

 بدخشان پدر رساله مادر باال به سال 3 نریان  درخشان سوم مقام

 اردکان صدر ،نبرد رحیمی نیزه ، ضیا واحده ، رخ نهال: کانون قهرمانهای


